
�ط  ���ب��ا
ر�ت �لا ا ء �و ���م��ا

��ت �ب �لا ر��ب ا
����ش

����طٍ ��بَا
ْ
َ �َمر �َح�ب صَا �ةَ ���� َ

ر �َم ����َص�ة
��ْب

�� ���ب��ة ��َب
املتوىف عام 556 هـ

بقلم خادم السلف

���ه��ور
��ت ا�ل���م����ش

�ب���ب �ع���ل� ��ت ا
�
ب
� ال���ع��د �كر ا

��ت �ب����
� �ب
أ
ا

نسخة تحت التعديل





نسخة تحت التعديل3 املنظومة املرباطية   

�ط  ���ب��ا
ر�ت �لا ا ء �و ���م��ا

��ت �ب �لا ر��ب ا
����ش

����طٍ ��بَا
ْ
َ �َمر �َح�ب صَا �ةَ ���� َ

ر �َم ����َص�ة
��ْب

�� ���ب��ة ��َب
املتوىف عام 556 هـ

بقلم خادم السلف

���ه��ور
��ت ا�ل���م����ش

�ب���ب �ع���ل� ��ت ا
�
ب
� ال���ع��د �كر ا

��ت �ب����
� �ب
أ
ا





نسخة تحت التعديل5 املنظومة املرباطية   

م
�
ت
���ت��د�
�لت

الحم�د لله ول�ه الفضل والمنة ، والصاة والس�ام على من كش�ف الله به 
ُجنَّة ، سيدنا محمد بن عبدالله الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة  الظلمة والدُّ
، وعلى آله وأصحابه أولي العلم والعمل والفطنة ، وعلى من تبعهم بإحس�ان 

إلى يوم الدين.
الخ�اص  الش�عري  النظ�م  وس�يلة   الل�ه  يس�ر  وق�د   � ل�ي  فيطي�ب   وبع�ُد 
بالمناسبات � أن أنظم هذه األبيات إليضاح نصيب من حياة اإلمام الحجة محمد 
بن علي صاحب مرباط ، وخاصة بعد تكرر زيارتي لسلطنة عمان عموما ولظفار 

خصوصا ، وتشرفُت بحضور العديد من الزيارات لمقام اإلمام وضريحه .
وكنت قد تمنيُت ذلك في حياة ش�يخنا القدوة الحبيب عبدالقادر بن أحمد 
الس�قاف ف�ي ع�ام زيارت�ه س�نة 1409 ؛ ولكني ل�م أتمكن من ذل�ك حينها ، 
ورأي�ُت يوم زي�ارة الحبيب عبدالق�ادر لصاحب مرباط كأن�ي حضرُت معهم 
فاستبش�رُت بذلك ، وظل قلبي متعلقًا بالزيارة لهذا المقام الش�ريف حتى أذن 

الله لنا بحصول المطلب ، فالحمد لله على ذلك.
وه�ذه منظومت�ي الت�ي س�ميُتها ش�رف االنتم�اء واالرتباط في نش�ر س�يرة 
صاح�ب مرباط ، أقدمه�ا ألحبتنا الكرام ممن حظينا بالتع�رف عليهم واللقاء 

بهم في تلك الباد المباركة.
وكم�ا هي ع�ادة التأليف والتصنيف من وجهة نظ�ري أن أجرد النظم والنثر 
ع�ن غرائب المنقول والمخالف لدى المتأخري�ن للمعقول ، ومما يثير جدل 
المطل�ع وحيرة المحب المقتنع من األحوال والكرام�ات التي تقصر األفهام 

المعاصرة عن اإلحاطة بها في زمان االعتراض واالنتقاض.
فأرجو من الله القبول ، وحصول المأمول.. آمين.

ليلة المولد النبوي الشريف 12 ربيع األول 1440
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الُمْعَتِل�ي الَولِ�يِّ  لِلّٰ�ِه  الَحْم�ُد 

 
ِل َوَأوَّ ِلِخ�ٍر  الَعط�ا  ُمْعطِ�ي 

 

َمانِ�ٍح َخْي�ُر  الَكِري�ُم  �ِل ُس�ْبَحاَنُه  الُمَعجَّ َفْضِل�ِه  ِم�ْن  ِعَب�اَدُه 
 

َنم�ٰى م�ا  َوالّس�اُم  الّص�اُة  ُث�مَّ 
 

 َزْه�ٌر َعل�ٰى َرْوَض�ِة َزْرٍع ُمْخِض�ِل
َيِل�ي َعلٰى النَّبِيِّ الُمْصَطفٰى هاِدي الَورٰى َوَم�ْن  َوَصْحبِ�ِه  َوآلِ�ِه 

 

َعِل�ي وَبْع�ُد َفاْفَه�ْم ِس�رَّ َنْظِم�ي ي�ا َفت�ٰى َنْج�ِل  �ٍد  ُمَحمَّ َش�ْيِخنا   َع�ْن 

�االِت اّلت�ي َق�ْد َكُث�َرْت  بَِحْضَرَم�ْوَت َس�اَدِة الِعْل�ِم الَجِلي َج�دِّ السُّ

رٰى َكَل�ِل ِم�ْن آِل باَعْلِويِّ َمْن َح�اُزوا الذُّ ُدوَن  اإِلس�اِم  ِخْدَم�ِة  ف�ي 
 

ْحٰم�ُن ِم�ْن َحْي�ُث َثَوْوا َحّياُه�ُم الرَّ
 

َمنْ�ِزِل بَِأْقص�ٰى  َحلُّ�وا   َوَحْيُثم�ا 

َمْبُعوثِن�ا الُمْصَطف�ٰى  ٰط�َه  ُوّراُث 
 

َوالتََّبتُّ�ِل َواإِلنص�اِف  بِالَع�ْدِل 
 

ٍف ُمَش�رِّ َأَث�ٍر  ِم�ْن  َلُه�ْم  َوَك�ْم 
 

ِمْفَصِل�ي َعِري�ٍق  َتاِري�ٍخ  ُكلِّ  ف�ي 
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َقانِ�ٍت َخْي�ُر  اإِلم�اُم  َوِمنُْه�ُم 
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ُمْش�ِكِل ُكلِّ  لَِح�لِّ  َوِس�يَلًة 
 

وَغ�دا َزْرع�ًا  الُحُق�وَل  الُمْش�َتِغِل َفَم�َ�َ  �ِة  بِِهمَّ َيْحُصُده�ا 
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َأْقَوالِ�ِه �ْدِق ف�ي  التُّق�ٰى َوالصِّ َم�َع 
 

ُج�ِل  َوِمْثُله�ا األَفع�اُل َوْص�ُف الرَّ
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ِعنَْدم�ا َتِري�ٍم  ُق�ْرَب  َبْي�َت ُجَبْي�ِر الُمْخِض�ِل ِمي�اُدُه  َنَزُل�وا   َق�ْد 

في النِّْصِف ِمْن َساِدِس َقْرٍن َقْد َبدا
 

التََّهلُّ�ِل ف�ي  يِّ  رِّ ال�دُّ  َكالَكْوَك�ِب 
َجِميَعُه�ْم ُنِقُل�وا  ٰه�ذا  �ِل َوَبْع�َد  َتَمهُّ ُدوَنم�ا  َتِري�ٍم   إِل�ٰى 
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ُمْتَقن�ًا ِحْفظ�ًا  الُق�رآَن  َوَحِف�َظ 
 

الُمُث�ِل َبْي�َن  الُمُت�وَن  �َق   َوَحقَّ
َجاِم�ٍع َخْي�ُر  َعِل�يُّ  َمَث�ِل َوالِ�ُدُه  ِم�ْن  َل�ُه  م�ا  إِم�اٌم   َش�ْيٌخ 

لَِقَس�ٍم َخالِ�ٍع  ِم�ْن  بِ�ِه  َأْك�ِرْم 

 

 َق�ْد َن�اَل َردَّ الُمْصَطفٰى نِْع�َم الَولي
������ُه َف��اطِ��َم��ٌة َش��ِري��َف��ٌة �ِل َوُأمُّ الُكمَّ َجِدي�ِد  آِل  إل�ٰى   ُتنْم�ٰى 

�ِل َف��َأْن��َش��ُؤوُه َن��ْش��َأًة َص��الِ��َح��ًة ُمَؤمَّ ِم�ْن  َيْرُج�وُه  م�ا  َوَح�اَز 
 

َصالِح�ًا َوُس�ُلوكًا  َوَح�االً  َأْفَض�ِل ِعلم�ًا  لَِش�ْيٍخ  ُفْضل�ٰى  ِرَعاَي�ًة 
 

َأْحَوالِ�ِه ف�ي  الِج�دَّ  َوَعلَُّم�وُه 
 

ب�ا والُجْه�َد ُجْه�َد الَعَمِل ُمنْ�ُذ الصِّ
 

َعاِكف�ًا إاِّل  َتْلَق�اُه  ال  ف�كاَن 
 

َمَل�ِل ُدوَن  الِعْل�ِم  ُدُروِس   َعل�ٰى 

َحْقِل�ِه ف�ي  َوالِ�َدُه  ُمَس�اِعدًا 
 

ال َينَْثنِ�ي َع�ِن اكتِس�اِب الِحَي�ِل)1(
 

َغْيِره�ا ف�ي  َأْو  َتِري�َم  ف�ي  َكاَن  �ِل إِْن  التَّنَقُّ َواِس�ِع  ف�ي  الُق�رٰى  ِم�َن 
 

َمجالِ�ٌس َل�ُه  َكاَن  �ِل َوَحْيُثم�ا  َوالتَّنَفُّ َوالتَّْعِلي�ِم  لِْلِعْل�ِم 
 

وداِع���ي���ًا لِ��لّٰ��ِه ف��ي َت��واُض��ٍع
 

لِلُمْقبِ�ِل َج�اِذٍب  َس�ْمٍت  َوُحْس�ِن 
 

ْحٰمُن َعْب�دًا ُمْعِرضًا َوَكْم َه�دٰى الرَّ
 

�ِل الُمَبجَّ �يِِّد  بِالسَّ الَتق�ٰى   َلّم�ا 
ُق�ْدَوٍة َخْي�ُر  َفْه�َو  َرّب�ي  ف�ي َعْص�ِرِه َوِمْص�ِرِه نِْع�َم الول�ي َحّي�اُه 
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)1( طرائق العمل وأسباب تطويرها.
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َبن�ٰى َم�ْن  َخْي�ُر  اإِلم�اُم  َوالِ�ُدُه 
 

�ِل)1( َص�ْرَح البِن�اِء الِقَيِم�ي الُمَبجَّ
 

َرع���اُه ف��ي ُم��ِح��ي��طِ��ِه َوَأْه��ِل��ِه

 

الُمْس�َتْقَبِل ُأْعُجوَب�َة  َغ�دا   َحّت�ٰى 
َس�الٌِم)2( َذاَك  َباَفْض�ُل  األَْبَج�ِل َوَش�ْيُخُه  الَمق�اِم  ُذو  َتِري�ٍم   َش�ْيُخ 

َناِس�ٍك َخْي�ُر   )3( الَبْص�ِريُّ ِمْثَل الَخطِيِب)4(  َمْن َعا في الَمنِْزِل َوَس�الُِم 
 

ِعْلِمِه�ْم ِم�ْن  ِجراَب�ُه  َمَل�ُؤوا  َق�ْد 
 

األَْجَم�ِل بِالُمِفي�ِد  َوَأْتَحُف�وُه 
 

َعنُْه�ُم َأْخ�ذًا  َط�اَل  ُش�ُيوٍخ  َمْعِق�ِل َوَك�ْم  َخْي�ِر  الَغنّ�اِء  َحاِض�ِر  ف�ي 
 

ِل َقْد َأْشَرَقْت َش�ْمُس الُهدٰى بَِقْولِِهْم َوَأوَّ آِخ���ٍر  ِم��ْن  َوفِ��ْع��ِل��ِه��ْم 

 

َأْس�َراِرِهْم ِم�ْن  َأْوَل�ْوُه  َم�ا  �ِل َأْوَل�ْوُه  ُمَكمَّ َناِس�ٍك  ِم�ْن  َرأٰى   َوَك�ْم 

َوَأْوَص����ُل����وُه بِ��ِح��ب��اِل َأْه��ِل��ِه

 

 َش�ْيخًا بَِش�ْيٍخ ف�ي َصف�اِء الَمنَْه�ِل

)1( والده اإلمام العامة علي بن محمد خالع قسم.
)2( شيخ اإلسام سالم بن فضل بن عبد الكريم بافضل، درس بحضرموت ثم سافر إلى 
العراق ومكث بها 40 عاما لطلب العلم، ولما عاد إلى حضرموت اعتنى بنشر مذهب 
السنة ، وأدخل معه أحماال كثيرة من الكتب، وله أشعار فكرية ومنها قصيدته  أهل 
الفكرية ، كما وضع قواعد أحزاب التاوة في مساجد تريم ، توفي بتريم سنة 581ه�.
الشيخ اإلمام سالم بن بصري بن عبد الله بن بصري بن عبد الله ابن أحمد المهاجر،   )3(
نشأ في تريم وحفظ القرآن واشتغل بالعلوم ، ورحل إلى اليمن والحجاز وله األسانيد 

العالية في الرواية ، مات بتريم سنة 604ه� ودفن بها.
الشيخ العامة علي بن يحيى بن إبراهيم بن علي الخطيب ، عرف بالزهد والورع مع   )4(
نصيب وافر من العلوم العقلية والنقلية ، توفي بتريم سنة 609ه� ، ودفن في مقبرة 

الفريط.
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َحّتٰى اس�َتفاَض الُحْكُم في َتْقِديِمِه
 

�ِل الُمَؤهَّ الَمنْ�ِزِل  ف�ي  َوَوْضِع�ِه 
 

َتنَْتِه�ي إَِلْي�ِه  َم�ْن  َخْي�َر  �ِل َف�َكاَن  ُمَؤمَّ ِم�ْن  َيْرُج�وُه  َم�ْن  َحاَج�ُة 
 

ني�ا وفيم�ا َيْبَتِغ�ي ي�ِن َوالدُّ �ِل ف�ي الدِّ ُمَؤصَّ ُمَسْلَس�ٍل  َس�نٍَد   ِم�ْن 

رٍا َ
���ب ��َوا ��ة�بصًا  �حْ�بصَا ��َب��صَ

��َواٱ��م�َب  َ
ّ
َ�ب
��ةَ�ا ر

 

���صَ���َ��ة �لَ 
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���ب
�َب �ٍد 

َّ
مُ���صحَ��

� صبَا  َ
�ةْ��ب ���مَش �َ��بْ 

 

ٰ
َر���

�ل�و
� َر ا

ْ
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َ ���صَ�����ٰ ��َب

ّ
َ�ب
َ ��ةَ�ا ر

ّ
صَ��ل ��َو����

 

��ةَ���َ��ة ��َو�َ��ْب  صَب��هَ 
ْ

���
َ
��م�� ��وَ  ���َ��هَ 

آ
ا ��َو 

 

���َ��َه
آ
ىٰ ا

َ
��َو���صَ��ل  َ

صةْ��ه
َ
 ���َ��ل

َر�كْ ��َو��بَ�ا َ�مْ 
ّ
��َو����صَ�ال  َ

ّ
صَ��ل ���� 

َّ
�م

��ٰل���حُ
ْ
���
ٱ
ا

�ه1 ر�ت��د�و
�ه �و�م �م���ت��دب

� �ت���لا

َحظَّ�ُه ِمنْ�ُه  َن�اَل  َق�ْد  آِخ�ٍذ  َك�ْم 
 

الَعَم�ِل َوَص�اَح  َوِحْلم�ًا   ِعْلم�ًا 

َعَكُف�وا َم�ْن  َأْوالُدُه  ُلُه�ْم  َعل�ٰى الُعُل�وِم ف�ي ظِ�اِل الَمنْ�ِزِل َأوَّ
 

الُمَهلِّ�ِل َف��َع��َل��ِويٌّ َن��ْج��ُل��ُه َوِم��ْث��ُل��ُه الَقانِ�ِت  اإِلٰل�ِه  َعْب�ُد 

الُمْقَت�دٰى َعِل�يُّ  ك�ذا   وَأْحَم�ٌد 
�ِل)1( الُمَبجَّ الَمْهَي�ِع  َش�ْيِخ   َوالِ�ُد 

أوالده علوي عم الفقيه ، وإليه ينتسب آل عم الفقيه كاإلمام الحداد وآل عيديد وآل   )1(
بن سميط وغيرهم ، توفي بتريم سنة 613ه�.  وعبد الله، ونسله في جنوب شرق آسيا 
على ما ذكره السيد علوي بن طاهر الحداد في »المدخل« . وأحمد ، وهو والد زينب 
أم الفقراء زوجة الفقيه المقدم  ، وعلي ، وهو والد سيدنا الفقيه المقدم ، توفي بتريم 

590ه� ، وكلهم كانوا على علم وتقى.
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�ِه ظِلِّ َتْح�َت  باَم�ْرواُن)1(  َق�ْد َناَل ِم�ْن ِعْل�ِم اإِلم�اِم الَفْيَصِل َوالّش�ْيُخ 
 

)2( باِعيس�ٰى ارتقٰى ِمْث�َل َعِليِّ اْبِن الَخطِيِب)3( األَْفَضِل َوَأْحَمُد الَقاِضيُّ
 

�ْيُخ َس�ْعُد)4( بُن َعِليِّ َمْن َسما �ْحِر بح�اٍل ُمْمَتِلي َوالشَّ في َحاِض�ِر الشِّ
 

َتَعلٌُّق َل��ُه��ْم  ��ْن  ِم��مَّ َمنْ�ِزِل َوُج��ْم��َل��ٌة  َخْي�ِر  الَغنّ�اِء  َحاِض�ِر  ف�ي 

 

ُعُلوِم�ِه ف�ي  اإِلس�ناَد  َأَخ�ُذوا  َق�ْد 

 

َوُموِص�ِل َرابِ�ٍط  ِم�ْن  َل�ُه  وم�ا 
 

َأْرَواِحِه�ْم الّتكاُف�ِل َوَب�ثَّ ُروَح الِج�دِّ ف�ي  َم�َع  ْزِق  ال�رِّ لَِطَل�ِب 
 

وك�ذا الُعُل�وِم  َبْي�َن  َفَجَمُع�وا 
 

َوالتََّقلُّ�ِل ال�ّذاِت  اكتِف�اِء  ِس�رُّ 

 

بَِصْونِه�ا َتَميَّ�ُزوا  ِل َعاَم�ٌة   ف�ي الَجْم�ِع َبْي�َن الِعْل�ِم َوالتََّم�وُّ

�ٍف َتَكفُّ َع�ْن  النُُّف�وَس  الُمُث�ِل َوَرَفُع�وا  َبْي�َن  الَحاَج�ِة  �ِة  َوِذلَّ
 

رٍا َ
���ب ��َوا ��ة�بصًا  �حْ�بصَا ��َب��صَ

��َواٱ��م�َب  َ
ّ
َ�ب
��ةَ�ا ر

 

���صَ���َ��ة �لَ 
ْ
���ب
�َب �ٍد 

َّ
مُ���صحَ��

� صبَا  َ
�ةْ��ب ���مَش �َ��بْ 

 

ٰ
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�ل�و
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ْ
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َ ���صَ�����ٰ ��َب

ّ
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َ ��ةَ�ا ر

ّ
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��ةَ���َ��ة ��َو�َ��ْب  صَب��هَ 
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���
َ
��م�� ��وَ  ���َ��هَ 

آ
ا ��َو 

 

���َ��َه1234
آ
ىٰ ا

َ
��َو���صَ��ل  َ

صةْ��ه
َ
 ���َ��ل

َر�كْ ��َو��بَ�ا َ�مْ 
ّ
��َو����صَ�ال  َ

ّ
صَ��ل ���� 

َّ
�م

��ٰل���حُ
ْ
���
ٱ
ا

الشيخ علي بن أحمد بامروان شيخ الفقيه المقدم.  )1(
الشيخ أحمد القاضي بن محمد باعشن.  )2(

الشيخ علي بن محمد الخطيب المعروف بصاحب الوعل.  )3(
محمد بن علي الظفاري المقلب بسعد صاحب الشحر.  )4(
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��ب��ت1 ���ت��ا
�ل���مب  ا
م
��كر
�
�هت �و ر ��ب��ا

�ل��ت� ا �ع��ت �و را ��كرب ��ت �ب��ا
���م��د �ب���ب �ع���ل�

 �م��ح
م
م��ا �لاأ م ا

�م��ا
��ه��ت ا

آباِئ�ِه َع�ْن  اإِلم�اُم  َوِرَث  َق�ْد 
 

�نُْبِل السُّ لَِجنْ�ِي  األَْرِض  ِحَراَث�َة 
 

َمواِس�ٍم َعل�ٰى  لِلنَّْخ�ِل  الُمْس�َتْقَبِل والَغ�ْرَس  َثَم�َر  فيه�ا  َيْجَم�ُع 
 

َعْيِش�ِهْم ِعم�اَد  َكاَن�ْت  أِلَنَّه�ا 
 

ِل لِلتََّم�وُّ الَمْلُه�وِف  َوُبْلَغ�َة 
 

َس�ابٌِغ َواكتِف�اٌء  وَض�ْرٌع   َأْحَي�ا البِ�اَد ف�ي الّزم�اِن الُمْمِحِل َزْرٌع 

َغْرُس�ُه فِي�ِه  كاَن  ُجَبْي�ٍر(  �ِل )َبْي�ُت  الُمَحصَّ ال�واِرِد  َخ�ْزُن  َوفِي�ِه 
 

النِّس�ا َيْأتِي�َن  الَمْوِس�ِم  وآِخ�ُر 
 

لَِكنْ�ِس َم�ا َيْبق�ٰى بِ�َأْرِض الَمنْ�ِزِل
 

َبِق�ي ِمّم�ا  َمْع�ُدوَدًة  َمَه�ِل َقه�اوالً)1(  ُدوَن  لِلتَّْوِزي�ِع   ُتْجَم�ُع 

َقوافِ�ٍل ف�ي  الَمْحُص�وُل  الَجَب�ِل َوُينَْق�ُل  لَِظف�اِر  َحْضَرَم�ْوَت   ِم�ْن 

�ُبِل َي��ُم��رُّ ف��ي َط��ِري��ِق��ِه ُم��َع��لِّ��م��ًا َوالسُّ الُق�رٰى  َبْي�َن   َوَداِعي�ًا 
الَم�ا َبْي�َن  م�ا  اإِلم�اُم  َواش�َتَهَر 

 
اإِلبِ�ِل َمِس�يَر  َيْحِم�ي  بَِجاِه�ِه 

 

َذاِهب�ًا َظف�اٍر  إِل�ٰى  َمْه�َرٍة  ِم�ْن 
 

َوَج�ِل ِم�ْن  بِ�ِه  وم�ا  َوَقافِ�ًا 
 

ِرْحَلتِ�ِه ف�ي  �ُهوَر  الشُّ َوَيْمُك�ُث 
 

َمَل�ِل ُدوَن  ِمْرب�اَط   ُمْسَتْحِس�نًا 

َأت�ٰى َحْي�ُث  ِم�ْن  بِاللّٰ�ِه  �رًا  َكَس�ِل ُمَذكِّ ِم�ْن  بِ�ِه  م�ا  َوْج�ٍه  َبُش�وَش 
 

الُمْصَطف�ٰى َبْي�ِت  َأْبنَ�اَء  ض�ًا  ُمَحرِّ
 

َعل�ٰى الطَِّري�ِق الُمْس�َتِقيِم األَْفَضِل
 

َب�اِذالً الُقُل�وِب  َبْي�َن  َوِل َوَجاِمع�ًا  ال�دُّ َبْي�َن  ْل�ِح  لِلصُّ َأْوَقاتِ�ِه 
 

القهول يساوي 12 ُمصرى ، ويساوي 14 أوقية ، تستخدم كوحدة قياس للحبوب   )1(
والغال ، والُمصرى جمعه مصاري .
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ْي�ِف َيْرع�ٰى َحاَل َمْن الُمْش�ِكِل َوُمْكِرم�ًا لِلضَّ بَِح�لِّ  الَفْق�ُر   َأصاَب�ُه 

َأْوُجِه�ِه ف�ي  لِْلَخْي�ِر  َوُمنِْفق�ًا 

 

لِ��ُم��ْدِق��ٍع وَأْرَم�����ٍل َوع��اِئ��ِل
 

ِمْثِله�ا ِم�ْن  ِمَئ�ًة  َيْكِف�ي  َوِقي�َل 

 

والُحِل�ي بِالِغ�ذاِء  َبْيت�ًا  ِعْش�ِروَن 

 

�ًة ُأمَّ َيْكِف�ي  الَي�ْوِم  ف�ي  َوَخِل�ي َمْطَبُخ�ُه  َوُمِعي�ٍل  َضْي�ٍف  ُكلِّ  ِم�ْن 
 

َحْيُثم�ا َظَف�اٍر  َأْو   َق�ْد َح�لَّ ُيْعطِ�ي ُكلَّ ُمْحَت�اٍج ُبِل�ي بَِحْضَرَم�ْوَت 

َوَداِع���ي���ًا لِ��َق��اِس��ٍم ُم��ْش��َت��َرٍك
 

َج�َدِل ُدوَن  ي�ِن  الدِّ َأْه�َل   َيْجَم�ُع 

ف�ي الَمْرُج�وَّ  التََّعاُي�َش  �َق  َوَحقَّ
 

َتَكتُّ�ِل َم�ا  َغْي�ِر  ِم�ْن   َس�َاَمٍة 

َأْبنَ�اُؤُه َبْع�ِدِه  ِم�ْن  َغ�دا  ِل َحّت�ٰى  التََّح�وُّ ف�ي  البِ�رِّ  َعْه�ِد   ُحّم�اُل 

رٍا َ
���ب ��َوا ��ة�بصًا  �حْ�بصَا ��َب��صَ

��َواٱ��م�َب  َ
ّ
َ�ب
��ةَ�ا ر

 

���صَ���َ��ة �لَ 
ْ
���ب
�َب �ٍد 

َّ
مُ���صحَ��

� صبَا  َ
�ةْ��ب ���مَش �َ��بْ 
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�ل�و
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َ�ب
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���َ��َه
آ
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صةْ��ه
َ
 ���َ��ل

َر�كْ ��َو��بَ�ا َ�مْ 
ّ
��َو����صَ�ال  َ

ّ
صَ��ل ���� 

َّ
�م

��ٰل���حُ
ْ
���
ٱ
ا

�� �ب������ا
�ت �ط �و�و��ب��ا ر�ب��ا

��ت �م
�
��ت ��ب
���م��د �ب���ب �ع���ل�

 �م��ح
م
م��ا �لاأ ر ا را

���ت
��م���ت ا

َعل�ٰى )ِمْرَب�اَط(  اإِلم�اُم  �َر  َمنْ�ِزِل َتَديَّ بَِخْي�ِر  الُعْم�ِر  أواِخ�ِر 
 

َوَمنْ�ِزالً َل�ُه  َبْيت�ًا  ابَتن�ٰى  الُمْس�َتْقَبِل َكم�ا  َوالُمنَْقطِ�ِع  ْي�ِف   لِلضَّ

وَقض�ٰى فيه�ا  الَجاِم�َع  �َس  �ِل َوَأسَّ َوالتَّنَفُّ الِعْل�ِم  ف�ي   َحَياَت�ُه 
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ُه�ْم ُودَّ ُعَم�اَن  َأْه�ِل  ِم�ْن  األَْمَث�ِل َوَن�اَل  �ُلوِك  بِالسُّ  َوَقاَبُل�وُه 

ُمجاِه�دًا َبْينَُه�ُم  َي�َزْل  �ِل َوَل�ْم  بِالتََّعقُّ َوالتَّْقِري�ِب   بِالَجْم�ِع 

�ٍة بِِهمَّ الُه�دٰى  ِدي�َن  َوَناِش�رًا 
 

ِل َوالتََّم�وُّ بِالم�اِل  ُمَش�اِركًا 
 

تِج�اَرٍة وف�ي  الَبْح�ِر  َث�ْرَوِة  ف�ي 
 

َعَمِل�ي بُِجْه�ٍد  وَتْصِدي�رًا  َجْلب�ًا 
 

َقَبِل�ي ُم��ش��اِرك��ًا َت��نْ��ِم��َي��ًة َش��ْع��بِ��يَّ��ًة ُمِحي�ٍط  ف�ي  َرْأٍي   َوَجْم�َع 

َحِف�ِل َوَهْيَب�ًة ف�ي اللّٰ�ِه ِم�ْن َحْي�ُث َمضٰى وح�اٍل  الَكرام�اِت  َم�َع 
 

َأْرَزاِقه�ا ف�ي  ِمْرب�اُط  َوالنَّ�اُس ف�ي َعْيٍش َهنِ�يٍء ُمْخِضِل َواْنَتَعَش�ْت 
 

َفْج�َأًة َربِّ�ي  أق�داُر  َج�َرْت  َحّت�ٰى 
 

األََج�ِل ُص�ُروَف  َأْدن�ٰى   بَِم�َرٍض 
ُمْسَتْس�ِلمًا َي�َزْل  فل�م  بِالُمنْ�َزِل لَِش�ْيِخنا  ض�ا  الرِّ َم�َع  �ِه   لَِربِّ

فِراِش�ِه ف�ي  الَم�ْوُت  َأت�اُه  َحّت�ٰى 
 

َتَهلُّ�ِل ف�ي  لِلّٰ�ِه  ُمنَْطِرح�ًا 
 

بِِه�ْم َح�لَّ  لَِم�ا  النّ�اُس  ُمَجلَّ�ِل َوانَزَع�َج  َكاِم�ٍل  َش�ْيٍخ  َفْق�ِد  ِم�ْن 
 

َتْجِهي�ِزِه ف�ي  األَْهُل�وَن  َواْجَتَم�َع 
 

ُمْذِه�ِل َمِس�يٍر  ف�ي   َوَش�يَُّعوُه 

ُكلَّه�ا البِ�اَد  َع�مَّ  َق�ْد  ِل َوالُح�ْزُن  َوَأوَّ آِخ�ٍر  ِم�ْن  بِه�ا  َوَم�ْن 
 

َعاَم�ًة َضِريُح�ُه  َي�َزْل  ُمتَِّص�ِل َوَل�ْم  َص�اِدٍق  ِح�بٍّ  لِ�ُكلِّ 

 

ِمنَْح�ًة َراٍج  ُكلُّ  إَِلْي�ِه  َيْأتِ�ي 
 

الُمْقبِ�ِل ُف�ؤاَد  ُتْحِي�ي  َزْوَرٍة  ِم�ْن 
 

ُقبَّ�ٌة ِري�ِح  الضَّ َعل�ٰى  الَجَب�ِل َوُش�يَِّدْت  بَِس�ْفِح  فيه�ا  بَِم�ْن   َتْزُه�و 
َفاِض�ٌل َش�ْيٌخ  الَمق�اِم  الَمنْ�ِزِل َوَخ�اِدُم  ِك�َراِم  ِجْع�اَل  آِل  ِم�ْن 

 

ِه�ْم  ِمْن َعْه�ِد َأْن َماَت اإِلم�اُم اْبُن َعِلي َتَسْلَس�َلْت ِخْدَمُتُه�ْم َع�ْن َجدِّ
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َلّم�ا َغ�َدْت ِمْرب�اُط ف�ي َتاِريِخه�ا
 

األَُوِل َبْي�َن  الّس�اِحِل  َعاِصَم�َة 
 

َطَلب�ًا إَِلْيَه�ا  النّ�اُس  �َل  الُمْس�َتْقَبِلي َتَرحَّ لِْ�ََم�ِل  َأْو  لِْلَعْي�ِش 
 

ظِلَّه�ا َي�ْأِوي  َج�اَء  �ْن  ِممَّ َعِل�ي َوَكاَن  آِل  ِم�ْن  الَبْي�ِت  آِل  ُبُي�وُت 
 

َصاَل�ٍة وف�ي  فيه�ا  َب�َدِل َتَكاَث�ُروا  َخْي�ِر  الَحاِض�ِر  َمِدينَ�ِة 

 

َس�َلفًا بِال�ّذراِري  َظف�اُر  َأْمَث�ِل َزَه�ْت  َأْرَيِح�يٍّ  َبْي�ٍت  ُكلِّ  ِم�ْن 
 

بِ��ب��اِئ��ِه��ْم)1( ُع��َم��ٍر  آِل  َك��ِم��ْث��ِل 
 

 َوَم�ْن َأت�ٰى ِم�ْن َف�ْرِع َبْي�ٍت َأْش�َمِل

الَفت�ٰى ِعْم�َراَن  َعِقي�ُل  َولِ�ي َوِمنُْه�ُم  َخْي�ِر  َطاِه�ٍر  اْب�ُن   َوُعَم�ُر 

َناِس�ٌك َحِفي�ٌظ  َبره�اٍم  اب�ُن  �ْن َيِل�ي َك�ذا  َوَم�ْن َأت�ٰى ِم�ْن َفْرِع�ِه ِممَّ
 

َأْخَباُرُه�ْم َس�َمْت  َبْرَه�اٍم  كآِل 
 

األَْمَث�ِل َعِقي�ِل  آُل  َوِمنُْه�ُم 
 

َمكاَن�ٌة َلُه�ْم  َمْش�ُهوٍر  الَمنْ�ِزِل وآُل  طِي�ِب  ي�ِب  الذِّ آُل  والُل 
 

�ِل ك�ذاَك آُل الَه�اِدِي األَْس�مٰى َن�دٰى الُمَفضَّ َرَج�ِب  آِل  ِمْث�ِل  ِم�ْن 
 

آل باعمر.  )1(



َواْذُكْر ُصَلْيَباُب)1( وَمْن ِمْن َفْرِعِهْم
 

ٍد)2( َفْرع�ًا َجِلي َوالِمْث�َل ِم�ْن ُمَحمَّ
 

ُأْس�َرٍة َخْي�ُر  إِبراِهي�َم)3(  الَمْحَف�ِل َوَبْي�ُت  ُأْن�ُس  اْبَراِهي�ُم   َوِمنُْه�ُم 
ُعنُْص�ٍر َخْي�ُر  الَوِزي�ُر  ف�ي َعْصِرن�ا ِمْن َبْي�ِت َخْي�ٍر َعَمِلي َوُيوُس�ُف 

 

البِنَ�ا َش�ادوا  َم�ْن  باَعُب�وَد  َوَبْي�ُت 
 

األَْكَم�ِل اإِلٰل�ِه  َعْب�ِد  ِه�ْم  َكَجدِّ
 

َمْعُلوَمٌة َك��ثِ��ي��َرٌة  �ِل ُف��ُروُع��ُه��ْم  الُمَبجَّ َه�ِب  الذَّ َبْي�ِت  َكِمْث�ِل 
 

ِم�ْن �ّباِح  السَّ َوَبنِ�ي  الُقُب�ِل)4( َوالَمْرَزِع�يِّ  ُكلِّ  َبْي�َن  الُبُي�وِت   َخْي�ِر 

 ُينْم�ٰى إل�ٰى َش�ْيِخ ْب�ِن َزْي�ِن الَب�َدِل وَبْي�ُت آِل الَحَبِش�ي)5( الَبْيِت اّلِذي

َصاَل�ٍة ف�ي   )6( َباَعْل�ِويِّ الَجَم�ِل َوَبْي�ُت  َف�ْرُع  باَه�اُروَن)7(   َوَبْي�ُت 
هم�ا َبْيَت�اِن  الَفْخ�ِر  َذراِري  َوِم�ْن 

 
ِل الُب�زَّ َعْي�َدُروَس)8(  ِلِل   َبْي�ٌت 

طاَق�ٍة بِ�اِد  ف�ي  َحِفي�ٌظ)9(   َوالكاُف)10( َبْيٌت َقْد َعا في الُمُثِل ك�ذا 
10 

12345678

9

آل الصليباب.  )1(
آل محمد بن حسن.  )2(

هوالعامة إبراهيم بن عبد الله من بيت إبراهيم ، »البضعة النبوية« 93/1.  )3(
آل باعبود بيوتات كثيرة ، منهم بيت الَمْرَزع وبيت الّسّباح وبيت الذهب ، المصدر   )4(

السابق ص94 .
بيت آل الحبشي ، المصدر السابق.  )5(

بيت باعلوي ، المصدر السابق.  )6(
بيت باهارون ، المصدر السابق ص95.  )7(

بيت عيدروس ، المصدر السابق.  )8(
بيت آل حفيظ ، المصدر السابق.  )9(
( بيت الكاف ، المصدر السابق.  10(
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)2( كذا َتْس�َأِل َواب�ُن ِش�هاٍب)1( َوالَغَزالِ�يُّ ال  َفْضِلِه�ْم  َع�ْن   ُمَقْيبِ�ٌل)3( 

َغْربِيَّ�ٍة ف�ي  إِبراِهي�َم)4(  �ِلي َوَبْي�ُت  �يِِّد الَغْيِضيِّ ذي الَقْلِب السَّ لِلسَّ
 

الَمِل�ي َوَجَمُل اْلَلْيِل)5( ك�ذا الَحّداُد)6( في ِعيِدي�َد)7(  َوَبْي�ُت  َصاَل�ٍة 
 

َصالَِح�ٍة ُأْس�َرٍة  ِم�ْن  َوَك�ْم  َوَك�ْم 
 

َوِم�ْن ُمِح�بٍّ َص�اِدٍق ف�ي الَعَم�ِل
 

ُس�َعدا ُرباه�ا  ف�ي  َيزاُل�وا  َوَل�ْم 
 

في َعْه�ِد َقاُبوَس الَمِلي�ِك األَْعَدِل
 

َزمانِ�ِه ف�ي  الُقُل�وَب  َجَم�َع  الُمْكَتِم�ِل َم�ْن  الَوَط�ِن  بِن�اِء  َعل�ٰى 
 

َوصاَنه�ا مآثِ�رًا  َرع�ٰى  َجِل�ي َوَك�ْم  َوْع�ٍي  َع�ْن  ُتنْبِي�َك   ِرَعاَي�ًة 

َمَث�ًا َكاَن�ْت  َقْب�ُل  ِم�ْن  �ُه  َكَل�ِل َوُأمُّ ُدوَن  الث�اِر  لِِخْدَم�ِة 
 

ُمَخلَّ�ٍد َأَث�ٍر  ِم�ْن  له�ا  َفَك�ْم 
 

الَهْيَكِل�ي البِن�اِء  ف�ي  َأي�اٍد  َوِم�ْن 
 

ه�ا َتُحفُّ َرْحَم�ًة  َرّب�ي  َس�َأْلُت 
 

�ِل التََّفضُّ ُأولِ�ي  ِم�ْن  َيِليه�ا  َوَم�ْن 
 

َأَب�دًا َب�اٍق  الَخْي�ِر  َأْه�ِل  َفِذْك�ُر 
 

الُمْس�َتْعِجِل َم�ِن  الزَّ َمَم�رِّ  َعل�ٰى 
 

رٍا َ
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بيت صالح بن عبد الله بن علي شهاب بمدينة صور ، المصدر السابق.  )1(
بيت الغزالي ، المصدر السابق.  )2(

بيت مقيبل ، المصدر السابق ص96.  )3(
بيت إبراهيم الغربية أبناء أبي بكر الغيضي بن أحمد ابن الفقيه المقدم.  )4(

بيت جمل الليل ، المصدر السابق.  )5(
بيت الحداد في الدهاريز، المصدر السابق.  )6(

بيت عيديد ، المصدر السابق.  )7(
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َجاِم�ٌع إِم�اٌم   )1( الظََّف�اِريُّ َمَث�ِل َس�ْعُد  ِم�ْن  َل�ُه  َم�ا  َفِقي�ٌه   َش�ْيٌخ 

ف�ي َق�اَم  َم�ْن  �ٌد  ُمَحمَّ َفْرِع�ِه  َكَل�ِل ِم�ْن  ُدوَن  ب�اِط  الرِّ ِعَم�اَرِة 
 

َس�َلُفوا َعِفي�ٍف  َبْي�ُت  َواب�ُن َعِفيٍف َك�ْم َبنَْوا ِم�ْن َمنِْزِل)2( ُبُيوُتُه�ْم 
 

�ْيِخ)3( ِم�ْن َأْعَقابِِه�ْم �ْفِح أو ف�ي الَجَبِل َوَبْي�ُت آِل الشَّ  َتَكاَث�ُروا في السَّ
بَِوْصِف�ِه َس�ما  الَف�ذُّ  َوالَقَلِع�ي 

 
األَْفَض�ِل َعِل�يِّ  َنْج�ُل  �ٌد)4(   ُمَحمَّ

َأْحَم�ٍد اب�ُن  ُمدافِ�ُع  الَمنْ�ِزِل)5( َوالَيَمنِ�ي  َرفِي�ُع  الَمِعينِ�يُّ  ذاك 
 

َحَس�ٍن اب�ُن  َربِيَع�ُة)6(  )7( الَفِقيُه الُمْمَتِلي َوِمْثُل�ُه   َوابُن َأبِ�ي الِحبِّ

الشيخ سعد الظفاري توفي بالشحر عام 609ه� ، المصدر السابق ص97.  )1(
الشيخ محمد بن أبي بكر ابن الشيخ سعد تاج العارفين ، المصدر السابق.  )2(

البيوتات التي تنتسب إلى الشيخ سعد ثاثة بيوت: بيت عفيف ، وبيت ابن عفيف ،   )3(
وبيت الشيخ ، المصدر السابق.

اإلمام محمد بن علي  بن الحسن بن علي القلعي فقيه مرباط ونواحيها ، ممن أخذ   )4(
عن صاحب مرباط ، دفن في مقبرة مرباط عام 577 ه� ، المصدر السابق ص98.

الشيخ مدافع بن أحمد بن محمد المعيني ، توفي عام 618 بظفار.  )5(
ربيعة بن الحسن أبو نزار الشبامي تفقه على القلعي ثم رحل إلى أصبهان ، توفي 609 ، المصدر   )6(

»جهود فقهاء حضرموت في نشر المذهب الشافعي« للباحث محمد بن أبي بكر باذيب.
محمد بن أبي الُحب ، ولد بظفار ثم انتقل إلى تريم، توفي 609، المصدر السابق.  )7(
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باَططَّ�ٍة �ٌد)1(  ُمَحمَّ َبْع�ِدِه  الَمنْ�ِزِل ِم�ْن  َجِدي�ِد  ف�ي  َتِريم�ًا  َوّل�ٰى 
 

�لطاُن إِْدِري�ُس)2( اّلِذي  ُينْمٰى إل�ٰى َبْي�ِت الَحُبوظِ�ي الَبَطِل َوِمْثُل�ُه السُّ

وِس)3( َمْن َناَل الُمنٰى َعِل�ي وابُن أبي الُقدُّ َنْج�ِل  �ٍد  ُمَحمَّ َش�ْيِخنا  ِم�ْن 
 

َماِج�ٍد)4( َنْج�ُل  ابراهي�ُم  �ِل)5(وِمْثُل�ُه  التََّرحُّ ُذو  �ْبتِيُّ  السَّ َوَأْحَم�ُد 

َل�ُه فِي�ٍر)6(  َأب�ا  ُيْدع�ٰى  َوَتاِج�ٌر 
 

األَْبَج�ِل الَمق�اِم  أِلَْضي�اِف  َب�ْذٌل 
 

 ُيْدع�ٰى أبا األَْكَح�ِل َمنُْج�وَه الَولِي َوَخْي�ُر ُس�ْلطاٍن)7( َأض�اَف َش�ْيَخنا
رٰى �ِل َوَك�ْم بِٰهذا الُقْط�ِر َمْن َح�اَز الذُّ ُمَبجَّ َوَعالِ�ٍم  َناِس�ٍك  ِم�ْن 

 

الفقيه محمد بن علي باَطّطة الفرضي ، ولد بظفار وتولى الخطابة بها ، توفي 670 ،   )1(
المصدر السابق.

السلطان إدريس بن أحمد الحبوظي ، حفظ القرآن وتأدب على يد الفقيه علي باططة   )2(
والد الفقيه محمد السابق ذكره ، المصدر السابق.

المصدر   ،691 ت   ، إليها  ونسب  ظفار  سكن   ، الشبامي  القدوس  عبد  ابن  الفقيه   )3(
السابق.

الفقيه إبراهيم باماجد ، من تاميذ اإلمام القلعي،  توفي بعد 620 .  )4(
ثم  بظفار  ولد   ،  669 ت   ، الظفاري  ْمَعِجي  الضَّ السبتي  محمد  بن  أحمد  الفقيه   )5(

انتقل إلى الشحر وتولى قضاءها.
نفقة كل من يقدم على اإلمام  ، كان يتحمل  للعلم  المحب  المرباطي  أبوفير  التاجر   )6(
القلعي، ودفن إلى جانب قبره، المصدر »اإلمام القلعي ومسيرته الفكرية واألدبية« 

إصدار النادي الثقافي العماني.
السلطان أبواألكحل أحمد بن محمد بن منجوه المنجوي توفي عام 573 ، المصدر   )7(

السابق.



رٍا َ
���ب ��َوا ��ة�بصًا  �حْ�بصَا ��َب��صَ

��َواٱ��م�َب  َ
ّ
َ�ب
��ةَ�ا ر

 

���صَ���َ��ة �لَ 
ْ
���ب
�َب �ٍد 

َّ
مُ���صحَ��

� صبَا  َ
�ةْ��ب ���مَش �َ��بْ 

 

ٰ
َر���

�ل�و
� َر ا

ْ
��ة
َ ���صَ�����ٰ ��َب

ّ
َ�ب
َ ��ةَ�ا ر

ّ
صَ��ل ��َو����

 

��ةَ���َ��ة ��َو�َ��ْب  صَب��هَ 
ْ

���
َ
��م�� ��وَ  ���َ��هَ 

آ
ا ��َو 

 

���َ��َه
آ
ىٰ ا

َ
��َو���صَ��ل  َ

صةْ��ه
َ
 ���َ��ل

َر�كْ ��َو��بَ�ا َ�مْ 
ّ
��َو����صَ�ال  َ

ّ
صَ��ل ���� 

َّ
�م

��ٰل���حُ
ْ
���
ٱ
ا

���م��ت
�ت ��ا
ب
�ل��� ا ء �و ال��د�ع��ا ا

�ِل َأْش�َمِل َس�َأْلُت َمْول�ٰى الَفْض�ِل َوالتََّفضُّ بَِفْض�ٍل  النَّْظ�َم  َيْختِ�َم  َأْن 
 

ُس�ْبَحاَنُه الَباِع�ُث ٰط�َه الُمْصَطف�ٰى
 

الِمَل�ِل َبْي�َن  اإِلْرِث  ِس�رِّ  لِِحْف�ِظ 

 

�َرْت ُطهِّ ُف�ُروٍع  بِِجي�ٍل ف�ي  �ْرِك الَمِقيِت الُمْفِش�ِل ِجي�ًا  ِمْن ِرْبَقِة الشِّ

 

ِم�ْن آِل َبْي�ِت الُمْصَطف�ٰى َوَصْحبِِه
 

��ِل ُم��َف��ضَّ َوواِرٍث  َوَت���ابِ���ٍع 
 

بِ��َس��نَ��ٍد ُم��تَّ��ِص��ٍل ُم���َوثَّ���ٍق
 

�ِل الُمَدلَّ َتْوثِيِق�ِه  ف�ي  َغْم�َط  ال 
 

ج�اِل األَْصِفيا َعِل�ي َحّت�ٰى انَته�ٰى إلٰى الرِّ َنْج�ِل  �ٍد  ُمَحمَّ  َكَش�ْيِخنا 

َواِرٍث َخْي�ِر  َعْل�ِويِّ  َبنِ�ي  َج�دِّ 
 

�ِل الُكمَّ األُُص�وِل  ِس�رَّ  َوَحافِ�ٍظ 
 

ِمْن َهاطِِل الُمْزِن الَخِصيِب الُمْخِضِل َم�ْن َحلَّ ف�ي ِمْرَباَط ُيْحِي�ي َأْرَضها

 

َمْرَتَب�ًة َش�ْيَخنا  َواْمنَ�ْح  َربِّ  َي�ا 
 

ُس�ِل  ف�ي َعالِِي الِفْرَدْوِس َمأوٰى الرُّ

ال�َورٰى َخْي�ِر  لِْلُمْصَطف�ٰى  َولِ�ي ُمرافِق�ًا  ُكلِّ  ِم�ْن  األَْطَه�اِر  َوآلِ�ِه 

 

َكَرم�ًا الَج�زاِء  َخْي�َر  ِذي َأْسدٰى ِمَن النَّْفِع الَجِلي َوْلَتْج�ِزِه  َعلٰى الَّ
 

َواِعي�ًا التِزام�ًا  َذراِري�ِه  َواْلِه�ْم 
 

َمَل�ِل ُدوَن  الَح�قِّ  َطِري�ِق   َعل�ٰى 



ِم�ْن َحْيُث كان�وا في َزم�اِن اإِلبتِا
 

الَعَم�ل ِص�ْدَق  َم�ْوالَي  ْقُه�ُم   َوفِّ
�َلِف الَماِضيَن في َج�َدِل ُيْحُيوَن َنْهَج السَّ ِم�ْن  بِ�ِه  م�ا  وِعْل�ٍم  ِع�زٍّ 

 

ِدي�َن الَع�ْزَم ف�ي الَع�ْوِد إِل�ٰى الَحِف�ِل ُمَجدِّ الَعَمِل�يِّ  الّس�اِم   َنْه�ِج 

�ُلوِك الُمْقَت�دٰى كم�ا أتٰى �ِل َنْه�ِج السُّ الُمَكمَّ الُمْصَطف�ٰى  النَّبِ�يِّ   َع�ِن 
بِ�ِه َنْرق�ٰى  َمْخ�َرٍج  ِم�ْن  لن�ا  َفم�ا 

 
�ُلوِك األَْمَثِل  ف�ي َعْصِرن�ا َغْي�َر السُّ

�ِل َواْصِل�ْح لن�ا النِّّي�اِت فيم�ا َنْبَتِغ�ي الُمَحصَّ َوفِْعِلن�ا  َقْولِن�ا  ِم�ْن 
 

لن�ا َم�ْواَلَي  الَمْش�َهَد  �ِع  َوَوسِّ
 

َعِل�ي اِلْب�ِن  �ْعَتُه  َوسَّ م�ا  َكِمْث�ِل 
 

ض�ا َوالرِّ بِاألََم�اِن  ُعَم�اَن  �ُبِل َواْم�َ�ْ  السُّ َبْي�َن  األَْرَزاَق  �ِع  َوَوسِّ
 

ُكلَّه�ا الُمْس�ِلِميَن  بِ�اَد  َأْصِل�ْح 
 

ِل التََّح�وُّ فِْتنَ�َة  إِٰلِه�ي  َواْص�ِرْف 
 

ٍة �ُة الُفْضل�ٰى َغ�َدْت في ِش�دَّ َفاألُمَّ
 

ِم�ْن َأْمِره�ا وف�ي اش�تِباٍك ُمْعِض�ِل
 

ال�َورٰى َمْول�ٰى  ي�ا  إاِلَّك  له�ا  ْن َق�ْد ُبِلي َوم�ا  يا َكاِش�َف األَض�راِر َعمَّ
 

ِغْثن�ا بَِفْض�ٍل ِمنَْك وارَح�ْم َضْعَفنا
 

َواْكِف ُش�ُروَر الظَّالِِم الُمْس�َتْفِحِل
 

َعْيَبن�ا َواْس�ُتْر  الَث�اَم  لن�ا  َواْغِف�ْر 
 

 َواْقِض لنا الحاجاِت وارَحْم َواْقَبِل

ِم�ْن َفْضِل�َك الَفّي�اِض لِْلُمْس�َتنِْزِل َواْمنَ�ْح لن�ا ف�ي َجْمِعنا م�ا َنْرَتِجي

 

ْك�رٰى أِلَْرَب�اِب التُّقٰى ْك�ُر َوالذِّ ُتْحِي�ي ِش�غاَف الُمْس�َتِمدِّ الُمْقبِ�ِل َفالذِّ
 

ْكرٰى َندًى  َيْس�ِقي َوَي�ْرِوي ُكلَّ َقْل�ٍب ُمْمِح�ِل َواْجَع�ْل لنا في ٰه�ِذِه الذِّ

َواْختِ�ْم لنا األَْعَماَر بِالُحْس�نٰى متٰى
 

 َن�ادٰى الُمن�ادي َيْوَم داع�ي األََجِل
َس�َببًا ٰط�َه  ِس�رِّ  ِم�ْن  لن�ا  ْرِف بِالَجاِه الَعِلي َواْجَع�ْل  في االتِّصاِل الصِّ

 



َصّل�ٰى َعَلْي�ِه اللّٰ�ُه م�ا َب�ْدٌر َس�رٰى
 

 َوالِل واألصح�اِب َع�دَّ األَْجُب�ِل

َأَب�دًا ُمْس�َتِمّرًا  َحْم�دًا  الُمْعَتِل�ي َوالَحْم�ُد  الَكِري�ِم  َمْوالن�ا  لِلّٰ�ِه 
 

في َس�ْفِح ِمْرَباِط النَّ�ِديِّ الُمْخِضِل َما َط�اَب َجْمٌع في َمق�اِم اإِلْصطِفا
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رحلتهم  من  معيته  في  ومن  عبدالقادر  الحبيب  سيدي  رجوع  عند  وقلت 
إلى ُعمان وهم السيد عبدالله بن حامد البار، وأحمد بن عبدالله المحضار، 
وعلي بن عبدالله السقاف، وعلي بن عبدالقادر السقاف، وعبدالقادر خرد، 
وعلوي بن محمد بلفقيه، حيث أقاموا أربعة أيام زاروا خالها اإلمام محمد 
الثاثاء 11  البارزين هناك وعادوا مساء  بن علي صاحب مرباط وغيره من 

محرم 1409 ه� :
ُبْشَرى لَمن كان في استقبالكم َيْسَعى

 
المسعى ذا  طاب  قد  ُكنُْتُم   وحيُثما 

برؤيتكم  أحظى  أم��ٌل  لي  أدعى وك��ان  اللقا  شوُق  إذ  الَعود   بساعة 

كسبت  بما  أن��ي  وكفى  الَقْبعا ولكنّني  منزلي  في  مستحِسن   يداَي 

ُمتَِّخٍذ غيُر  ف��إّن��ي  ه��ذا  ورغ��م 
 

قطعا بها  أرضى  وال  دليًا   نفسي 

معكْم ومن  أهًا  مرحبًا  سيدي  جمعا يا  كذا  فردًا  َشُرَفْت  رحلٍة   من 

ُمْشِرَقٌة الخيِر  ُعَماِن  في  بعا َأّياُمُكْم  والرَّ والف��اَق  السهَل  ْرُت��ُم   َن��وَّ
هدايَتهم  قوٌم  َفْيِضُكْم  من  والنفعا ونال  واإليصاَل  الوصَل   وُأوِرُثوا 

به  خليَج  ال  بحرًا  البحُر  طبعا وشاهَد  ُه  َم���دُّ ولكْن  فيه  َج���ْزَر  ال 
 

ِجْئُتُم  ما  حيث  من  أّنكُم  َشفعا ُأْنبِْئُت  كذا  ِوْت��رًا  مقاصَدكم   نلُتم 

تِه بِهمَّ أوف��ى  َم��ن  عنَد   في أرض مرباَط مخّضرًا به المرعى دخلتُم 

مجتَمعًا كالحشر  َمْدَخُلُكْم  َدْفَعا وكان  َأْبَلْتُكُم  قد  الشوِق   وساعُة 

أوعى وَأمطرْت ُسُحُب الجود العظيم على قد  القطُب  فهذا  الزمان   كون 



به المنام  طيُف  وس��رى  ْرُتُم   بشرى لكم ولنا ما خاب ذا المسعى ُبشِّ

اتصلْت به  وصٍل  من  كان  ما  فرعا وكان  كذا  أصًا  فطِْب  الوفوِد  كلُّ 
 

َكَدرًا َذا  بعد  ِمن  سّيدي  ترى  الَشْرَعا ولن  أوَطانِنَا  في  اللُه   وُيعِلُي 

ُحِمَلْت وقد  بالبشرى  اللُه  الُرْجَعى ويأذن  ُأْفِقها  في  وُي��َرى   راياُتُه 
َشافُِعنا الُمخَتاِر  سيِدنا  بجاِه 

 
َيْرَعى لنا  َمولًى  ِمن  نعَم   محمٍد 

قدوتِنا األص��ح��اِب  وك��ذا  وآلِ��ه 
 

َنْقعا الُعا  في  وأثاروا  جاهدوا   َمن 
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اأ�ل
رٰى ُه يا َهاِدي السُّ رٰى ُقْل لي َرعاَك اللّٰ الذُّ ِمْرباِط  َحيِّ  في  ِجيَرٍة   َعْن 

ُحْرَقٍة في  ْع��ُت��ُه��ْم  َودَّ  َأنَِسْت بِِهْم ُروِحي َوَقْلبِي َوالُعرٰى َوَأِح��بَّ��ٌة 

بَِعْوَدٍة ظفاَر  إلٰى  بِيُل  السَّ َأْكَثرا َكْيَف  َأْو  بها  َكاَنْت  اّلتي  ِمْثَل 
 

َعاِصٍف اْشتَِياٍق  في  إِّني  ِه  َواللّٰ

 

را ُمَبشِّ إَِل��يَّ  َيْأتِي  لَِمْن   ُبْشرٰى 

َيْرَغُبوا  األَِحبََّة  إِّن  لي:  َجرٰى َوَيُقوُل  َقْد  ما  بها  ُتْحِيي  َعْوَدٍة   في 
الِحمٰى ِغْزاَلَن  ْعُت  َودَّ َحْيُثما   َوندٰى الَخِريِف َعلٰى الّروابي والُقرٰى ِمْن 
َمَودَّتي َأْه��َل  ُه  اللّٰ َحّيا  َأْكَبرا بَِظَفاَر  َث��َواب��ًا  َوَج��اَزاُه��ْم   فيها 
بَِمْجِلٍس َظَفاُر  ُذِك��َرْت  إِذا  إِّني 

 
ُمَتَأثِّرا إَِل��ْي��ِه��ُم  ال��ُف��ؤاُد   َح��نَّ 

َشاَقني  َعّما  اَر  مَّ السُّ ُث  َوُأَح��دِّ
 

َمنَْظرا ِعنِْدي  َراَق  َوَعّما   فيها 

َعجاِئبًا َرَأْيُت-  -وَكْم  َرَأْيُت  َتَحيُّرا إِّني  ِزْدُت  ُأْخبِْرُت  َحْيُثما   ِمْن 

ما  بِِمْثِل  َيُجوَد  بَِأْن  الّزماُن  َنَدَر 
 

َأْخَضرا وَت��ّاً  َط��ّاً   َش��اَه��ْدُت��ُه 

َأْجَساَمنا ُمَعانٌِق  الُغُيوِم  َأْذَف��را وَندٰى  ِمْسكًا  ُتْهِديَك   َذّراُت���ُه 

َلْت َأْسُطرا و)َصَاَلُة( الَمْجِد الَعِريِق َتَجمَّ َوَتْكُتُب  َتْزُهو   بِِلباِسها 

َأْبَدَعْت َما  اْشَهِدي  نيا  لِلدُّ األَْزَهَرا َوَتُقوُل  َظَفاَر  في  الِعناَيِة  َأْيِدي 
 

ُصنَْعُه َأْحَسَن  الَخّاُق   والَخلُق َقْد َشَكُروا فطاُبوا َجْوَهرا فالُمْبِدُع 
لَِذاتِِه الَجماَل  َأْه��وٰى  وأِلَنَّني 

 

 َأْسَرْفُت في َوْصِف الَجَماِل َتنَّدرا

َغْيَرُه َواْتُرْك  َطاَب  َمِعي ما  وَعبِّرا َفاْشَهْد  َعَرْفَت  َمْن  َمحاِسَن  َواذُكْر 
 



ِحْكَمٍة  َساَدُة  )ِمْرَباَط(  في  وَمفاِخرا َفُهناَك  َنَماِذجًا  باِب  الشَّ َوِمَن 
 

وَدْرِسها الُعُلوِم  ُحبِّ  َعلٰى  َوَعلٰى المجالِِس ُينِْصُتوَن لَِمْن َقرا َدَأُبوا 
 

ُيوَخ َتَميَُّزوا بُِحُضوِرِهْم  َوَتَبْلَورا َوَترٰى الشُّ فَصاَنُهْم  الَوَقاَر  َصاُنوا 
ُبْرَدٍة   َأْو  َحْضَرٍة  َأْو  َم��ْدَرٍس  َأْجَدرا في  بِٰذلَِك  َوُهْم  ِريَن   ُمَتَصدِّ

ُعنُْصرا َوَلَقْد َرِضيُت بِِهْم كما ُهْم َقْد َرُضوا َطاُبوا  فِيَّ  الَمثالِِب   َرْغَم 

َيْسبُِقوا َفْجٍر  ُبَعْيَد  َباُب  الشَّ َكْوَثرا َوَغَدا  َوَصاَرْت  ُعِقَدْت   لَِمَجالٍِس 

َلِف الِكَراِم وما َلُهْم رٰى َعْن ِسيَرِة السَّ ِمْن َخالِِص الَعَمِل اّلِذي َبَلَغ الذُّ
 

الُعا َبَلَغ  َأْحَمٍد  الُمَهاِجِر  ِمْثُل 
 

َوَهاَجرا الَمِريَر  األََلَم  َجاَوَز   إِْذ 
َصانعًا الُمباَرِك  الوادي  في  َوَأْثَمرا َوَأقاَم  الّزماِن  في  َد  َتَفرَّ  َمْجدًا 
الِمرا َجَمَع الّشَتاَت علٰى الَقواِسِم واْرَتَقٰى  ِمَن  َيِليِه  وما  الّصراِع  َفْوَق 

 

َوُسنٍَّة بِالِكتاِب  الَمنابَِر   َوَمَواِقِف الُمْخَتاِر َأْصَلَحِت الَورٰى َوَرق��ٰى 

َخْلَفُه الَعناِصِر  ُكلُّ  اْنَطَوْت  ُمَكبِّرا َحّتٰى  البِناِء  َن�َْحو  بِِهْم   َفَغدا 

َكَهْدِيِه بِيِل  السَّ علٰى  َبنُوُه  َصنَُعوا الّساَم َوَلْم َيُعودوا الَقْهَقرٰى  َوأتٰى 
ِجَهاِدِه  َحقَّ  ِه  اللّٰ في  َجاَهُدوا  َبْل 

 
بِالُعرٰى ُوُثوقًا  َق��َدٍم  علٰى   َقَدمًا 

اّلِذي ِمْرَباِط  َنِزيِل  اإِلَم��اِم  ِمْثُل 

 

َمْظَهرا فيها  َوَأسَّ  َظَفاَر   َأْحيٰى 
ُكلُّها الَمكاِرُم  َعنُْه  َعْت  َوَأْنُهرا َوَتَفرَّ البِاِد  في  ُسُيوالً   َفَغَدْت 

دًا َوُمَجدِّ ًا  ُمَكمِّ الَفِقيُه  َخيِّرا َوَأت��ٰى  َعْهدًا  َوَسنَّ  الطَِّريِق   َنْهَج 
َباِدئًا َأْعَلَن  ْيِف  السَّ َكْسِر  بَِقَراِر 

 
َدرا لَِمْن  والّساِم  الّتعاُيِش   َعْصَر 



َمْسَلكًا الثََّوابُِت  تِْلَك  َدْت  َق��ّررا َوَتَأيَّ َلّما  ال��لّٰ��ِه  ِدي��ِن  بَِعُموِد 
 

ُمَوافٍِق َخْيَر  َوَكاَن  الطَِّريَق  َأَخَذ 
 

َوَدّب���را َأَق���رَّ  فيما  لَِفِقيِهنا 
 

َشاِمًا الّروابِي  َعلٰى  َاُم  السَّ جرٰى  َفَغدا  ِمّما  َفصاَنُهْم  ماَء  الدِّ  َصاُنوا 
َوُسوَحها َظَفاَر  َحلُّوا  إِْخ��َوًة  َسرٰى يا  َنْجٌم  ما  ْحٰمُن  الرَّ َحّياُكُم 

َأْبَتِغي   َكثِيٍر  ِم��ْن  َقِليٌل  ٰه��ذا 

 

 ُشْكرًا َلُكْم فيما َلَمْسُت ِمَن الِقرٰى

َبْينَنا  ِة  األُُخ���وَّ َعْهَد  ٌد  ُمْسَتْذكرا َوُم��َج��دِّ َبْينَُكْم  َعْهِدي   لَِيُكوَن 
َع��ْوَدًة َد  ُيَجدِّ َأْن  َأْس��َأُل  َه  ِة ُتْشَترٰى واللّٰ  في ُسوِحُكْم َحْيُث األُُخوَّ

ْوِق ُتْحِيي َجْذَوَة ال� َوَنْشُكرا َوُيِديَم ُروَح الشَّ َنِعيَش  َكْي  فِينا   إِْحَساِس 

تِي  ِهمَّ ُد  ُي��َج��دِّ َأَم��ُلٌ  َمنَْظرا َوِخَتاُمها  َتْزُهو  َوَظَفاُر   لِِلقاِئُكْم 

الَحيا َهَطَل  ُكلَّما  َرّبي  َتْغشٰى النّبِيَّ الُمْصَطفٰى َخْيَر الَورٰى َوَص��اُة 
ٍة   َأِئمَّ َخْيِر  واألَْصَحاِب  َوالِل 

 
حِب َوْدقًا ُمْمطِرا  َما اْنَهلَّ ُمْزُن السُّ
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ْحُب والجبُل  َبَلْغُت َمْسَقَط يحدو خاطري األمُل بجانِِب الَبْحِر حيث السُّ
ُأشاطُِرهم  قومًا  إخوتي  من  َلِقيُت 

 
َخَلُل وال  ُخْلٌف  ال  المحبِة  ِصْدَق 

 

َمطالعهم  حيَّى  بل  اللُه   ُوُجوُه صدٍق على األخاق قد ُجبِلوا َحّياهم 

فرحًا َأْوَلَدْت  ُودٍّ  ُلَحْيظاِت  مثُل كانت  له  ما  بفيٍض   َوَأْشَعَرْتني 

عجٍل على  ُكنَّا  ُمْكُثنا  َيُطْل   َنُشقُّ َرْحَب الفضا والشوُق يشتعُل ولم 
ملُل إلى ظفاِر الندى أرٍض بها اكتملْت وال  ضيق  ال  الروِح   مطالُب 

لهم بديل  ال  َم��ن  أحبُتنا  يُِّب الَهطُِل بها   هم ِجيرة الحي حيث الصَّ

مشارُبه طابت  الذي  اإلماُم  نزلوا حيث  حيثما  من  له  فرٌع   وطاب 
َمْرَقُدُه مرباَط  في  القوم  األَُوُل ُسالُة  زاره  قد  مرقدًا  به   َأْك��ِرْم 

َكَلُل كم كان شوقي ألحظى ما ُوِعْدُت به  وال  ُذلٌّ  ال  الفضل  ساحة   في 

شواهَده تلقى  ِجْئَتُه  إذا  يكتمُل قالوا  الله  نوُر  الفيض  قبة   في 

تقصُده جئَت  ما  متى  إماٌم  والوجُل َحْبٌر  الهمُّ  زال  الذات   بهمة 

تطلُبه كنَت  قد  وما  األماني  الَعِجُل تلك  أيها  َأْقبِْل  الدين  خدمة  في 
 

حضرته أرجاء  في  رِّ  السِّ ينفعُل شواهد  وِح��يِّ  ال��رُّ الَمَدِد   وواِرُد 

مرتبًة  المرفوُع  الناسك  األب  َوُل هو   في عالم الُمْلِك أين الُمْلُك والدُّ

َمُل يا ابَن الكرام أولي األمجاد يا سندًا  يا عالَي الذكر طال الهجُر والرَّ



تعلُمه أنت  ما  جرى  َفجٍّ  ُكلِّ   وعاَث في األرض شيطاٌن له ُكَتُل في 

جمُل واستحكم الحقُد حتى صار َمْهَلَكًة  وال  ُن��وٌق  لها  ما  ��ٍة  ُأمَّ  في 

موطنِنا أفجاج  على   َيْحُدوُهْم الموعد المنشوُد واألمُل مستضعفون 
مرابِعكم في  إنا  الفيض  سادَة  الفشل يا  شابه  وَجورًا  الزماَن   نشكو 

َقِد ابُتِلينا وكم في النفس من َرَهٍق
 

الِحَيُل حولنا  وضاقت  ابُتِلينا  ِمّما 
 

خالقنا نحو  رج��اًء  ي  َكفِّ  كي يحصَل الَفَرُج المأمول والبدُل َأُم���دُّ 

َقَدٌر َمَضى  َعْهٍد  في  الَكْسُر  َوُيْجَبُر 
 

الَوَجُل ُأْفِقِه  في  َبَدا  َقَضاًء  َيْطِوي 
 

ُمْسِرَعًة ْيَر  السَّ ي  ُجدِّ الله  غارَة  يا 
 

فعلوا الذي  الَمْكَر  َتْدَفُع   لِنَْجَدٍة 

ملتجًأ مواله  سوى  للضعيف  وابتهلوا ما  الله  في  صدقوا  َمْن   بِِسرِّ 

الثَِّقُل هذا الرجاُء ولي في الذات مطلبها شابه  قد  سيدي  يا   فالِحْمُل 

فاطمٍة أبناء  من  المساكيِن  َهمُّ 
 

َوَسُل وال  ماٌل  فا   واألَْحَسنَْيِن 
َمْكَسُبُه صح  ما  إذا  وم��اٌء  ُخْبٌز 

 
َفُل السُّ لها  والدنيا  السعادة   َعْيُن 

مطلُبهم األحباب  ُبُل َوَمْن ورائي من  السُّ ضاقت  ما  إذا  الَقُبوِل   َنْيُل 

ارتحلوا في الشرق ملحمُة الباء قد ُرِسَمْت  لها  لما  ُتها  ِقصَّ  للناس 

جوهُره واإلساُم  المعاهَد   في ُعْصَبِة الجيل ال ِكْبٌر وال َجَدُل شاُدوا 

لَِحيِِّهِم َعْوِدي  على  ربي  عاهدُت 
 

 كي أستعيَد القوى من حيثما نزلوا

َمنِْزُعُه طال  وعدًا  أوفيُت   ِمْن َحْضَرٍة وصُفها َتْرَقى به الُجَمُل واليوم 

 َأْبَواُب َوْصِلُكُم لما انقضى األجُل ِمْن سيدي وإمامي َمن به انفتحْت 



ِرَعاَيُته ْت  َمْن َصحَّ َأْحَمَد  ابُن  ذاك 
 

َرُجُل ِمْثُلُه  ما  عصرنا  وفي  فِينا 
 

ُأَباِدُلُكْم أني  سوى  ِقَراِئي  فما 
 

َينَْدِمُل الَفْرِع  وُج��ْرُح  بِ��ُودٍّ  ا   ُودًّ
مرتقبًا المنشوَد  المطلَب   َسَماَع َمْلَحظُِكْم أو قوَلُكْم )َقبُِلوا( َوَأْحِمُل 
شرفًا بالمصطفى  أبدًا  ُسُل َوَخْتُمَها  والرُّ الخلِق  إلُه  صلى   عليه 

ُمتَِّصُل والِل والصحِب ما جاءت بشاَرُتنا والَحْبُل  َقبُِلوا  قد  َوِقيَل 
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َسَكنُوا َحْيُثما  ِمن  َأِحبََّتنا  ْرِق ال َشاٌم َواَل َيَمُن َنبِّْئ   في َجانِِب الشَّ
َبَدالً َنْرَتِضي  ال  َعْهِدَنا  على  والَحَزُن َأنَّا  الَهمُّ  وَزاَل  َأنِْسنَا   بُِكْم 

َمَطرًا َسْفَحَها  إِلِهي  َأْرَخى  ا َهاَجِت الِفَتُن ُعَماُن   َراَقْت بَِها النَّْفُس َلمَّ

َفَعاَنَقنِي َلْيًا  َأْبَواَبَها  َع��َدُن َطَرْقُت  َكَأنَّها  فِْطَرتَِها  َنِسيُم 
 

بِِه َسِكْرُت  َحتَّى  بَِها  اْلِلَقاُء  َطاَب 
 

َأِمنُوا َقْد  النَّاَس  أِلَنَّ  َوَتْوقًا  َذْوقًا 
 

ُمْكَتِئبًا اَم  األَيَّ َقَضى  ِمَزاجًا  َمُن َأْحَيْوا  الزَّ َساَمُه  ا  ِممَّ وَح  الرُّ َوَأْنَعُشوا 
َوُعْدُت مْن ِرْحَلتِي بِاألُْنِس ُمنَْتِعشًا 

 
الَبَدُن بَِها  َيْزُكو  َعْوَدًة  َلَها   َأْرُجو 

َأُزوُر َمْن َصَدُقوا في الُودِّ َحْيُث َثَوْوا
 

في َأْرِض ِمْرَباَط َحْيُث الَمْشَهُد الَحَسُن
 

ُمنَْتَظٌر المعدوُد  األََم��ُل   حيُث التآُلُف واألحباُب قد َسَكنُواصالَة 
 في ُعْمِق ُروِحي َسَمْت إِْن َطاَلِت الُمُدُن َأْو َمْسَقٍط َأْو َصَحاِر الَخْيِر َمْشَهُدَها

َمنَاِزَلُهْم َحيَّى  َبْل  اللُه  َحيَّاُهُم 
 

الُمُزُن َمْرَعاُهُم  في  منه   َوُأْغِدَقْت 
َأْذُكُرُهْم َحْيُث  بَِخْيٍر  َوَطُن َفْلَيْذُكُرونِي  َلُه  َقاُنوٌن  ْكِر  بِالذِّ ْكُر   َفالذِّ

َسيِِّدَنا بِالُمْخَتاِر  النَّْظَم  نَُن َوَأْختُِم  السُّ بِِه  َساَدْت  َمْن  ِع  الُمَشفَّ  طَه 
َمَرَقْت َما  واألَْصَحاِب  الُغرِّ  ُفُن َوآلِِه  ْحِب َطاِئَرٌة َتْرُنو لها السُّ  في السُّ
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ُروُر بَِجْذَبٍة في َراتِبِْهَطاَب الَمَكاُن بَِمْن َثوٰى في َجانِبِْه َوَسرٰى السُّ

وبَِقاَلبِ�ْهَوبِ�َزْوَرٍة ف�ي َس�اَعٍة َمْحُظ�وَرٍة بَِقْلبِ�ِه  الُمِح�بُّ  َن�اَل 

ُغوُف بَِجاِذبِْهُأْنَس الُقلوِب َمَواطَِن األَْسراِر ِمْن َحْيُث اْنَتمٰى اإِلْبُن الشَّ

ِه �ُيوِخ إِماُم ُكلِّ َمناِصبِْهِمْرَباُط َمْثوٰى األَْصِل َمْوطُِن ِسرِّ َشْيُخ الشُّ

وَشِهْدَت َمنَْح الَمْرِء َعْيَن َمطالِبِْهُقْل لي َرعاَك اللُه َهْل ُزْرَت الِحمٰى

َيْقِضي الَحي�اَة ُمنَاِزع�ًا لَِمعاِيبِْهُمْس�َتْوَدُع اإِليناِس َم�ْن ال زاَرُه

ما ُقْلُت إِفكًا َبْعَد َذْوِق َمَش�اِربِْهال واّلذي َفَطَر الُوُجوَد َوَش�اَدُه

َمَواِهبِ�ْهَجِهَل الَفتٰى َأْحوَال َْمن ذاقوا الَهوٰى بِِس�رِّ  َتْكِذيب�ًا  ُتولِي�ِه 

َقاِربِْهُزْر َأْهَل ِسرِّ الحاِل َواْغنَْم ُفْرَصًة َواْرَكْب بَِصْفَحِة  ُأْسِديَتها 

ضا ْيِد َبْيَن َجوانِبِْهأْبِحْر َعلٰى األَْمواِج في َبْحِر الرِّ َواْرِمي ِشباَك الصَّ

َوَترٰى الَحِقيَقَة في َلطِيِف َعجاِئبِْهَتْظَفْر ُهِديَت بِِصْدِق آياِت الَوال

ُكلِّه�ا  بِالُعُب�وَدِة  �َق  َتَحقَّ فَحب�اُه َربُّ الَكْوِن َخْي�َر َمَراتِبِْهَعْب�ٌد 

ِس�رَّ اْرتَِب�اِط الَفْرِع ِعنَْد َتنَاُس�بِْهُزْرن�اُه َنْرُج�و الل�َه َيْمنَُحن�ا بِ�ِه

ِة ِس�رُّ ِعْت�َرِة َأْحَم�ٍد ِس�رُّ الّطهاَرِة ِمْن َجِزيِل َمَواِهبِْهِس�رُّ األُُب�وَّ

َتْحِقيَقه�ا فالِحْمُل َح�طَّ بَِجانِبِْهولنا ِمَن الَحاج�اِت ما َنْرُجو بِِه

بِنََواِئبِ�ْهَضاَقْت وٰهذا ِحيَن َبْسِط َشفاَعٍة َتْجِل�ي ُف�ؤادًا ق�د كب�ا 



ْلُم قد َأْرخٰى بُِسوِد َسحاِئبِْهَفرجًا َيُع�مُّ النّاَس ف�ي َأحوالِها فالظُّ

ما َحّتٰى اْنَتَهٰى َأَمُل الَخاِص لَِطالِبِْهوإلٰى متٰى واألَْرُض َتنِْزُف بِالدِّ

ْرِف ِحيَن َتَواُثبِْهإِْن َكاَن َذْنُب النّاِس َقْد َأْودٰى بِِهْم  َصْوَب الَهاِك الصِّ

َأْنس�اُهُم الّرْحٰم�ُن ِذْك�َر َرغاِئبِِهَوَقوافُِل األَْحياِء َماَت َضِميُرُهْم

ٌة ْحَم�ُة الُعْظم�ٰى لن�ا َمْرُجوَّ واْلُلْطُف في الحاالِت ُبْلَغُة َكاتِبِْهفالرَّ

�ْل بِالَمطالِِب ُكلِّها َواْرِمي ُجُيوَش اإِلْفِك َبْيَن َخراِئبِْهَم�ْوالَي َعجِّ

ْت َمطالُِبن�ا َوَع�زَّ َنِصيُره�ا َف�اْدِرْك إٰلِه�ي َمْن أت�اك بَِواِجبِْهَع�زَّ

ِمْن آِل َبْيِت الُمْصَطفٰى َوَحباِيبِِهِجينَ�اَك َنْدُعو في َمواطِِن َس�اَدٍة

َمْن َحلَّ في ِمْرب�اَط باُب َمناِقبِْهوَوَس�يَلُة الَمْطُلوِب َس�يُِّد َقْوِمِه

�ٍد بُِمَحمَّ َمْطُلوُبن�ا  ُيْقض�ٰى َوُكلٌّ َقْد َحظِ�ي بَِمآِربِْهَوِخَتاُمه�ا 

ف�ي َلْيَلٍة َطاَبت بَِس�ْيِل َس�َحاِئبِْهَصّل�ٰى َعَلْيِه اللُه م�ا الُمْزن َهما

التُّق�ٰى َأْه�ِل  َوبَِصْحبِ�ِه  والُقْطِب ما اْنَهلَّْت ُفُيوُض َسَواِكبِْه   وبِآلِ�ِه 
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ذه المنظومة �هه

• أهل 	 من  الكرام  البيت  آل  أئمة  أحد  حياة  عن  نبذًة  للقارئ  تلخص  شعريٌة  صياغٌة 
النمط األوسط وشيوخ الوسطية الشرعية واالعتدال الواعي.

• مجموع 	 في  بها  علي  بن  محمد  اإلمام  تميز  التي  والعملية  العلمية  الجوانب  تبرز 
حياته، خاصة اعتماده على مبدأ االكتفاء الذاتي.

• الجهد 	 بذلوا  الذين  األوفياء  ورجالها  حضرموت  لمدرسة  إيجابيٍة  صورٍة  إظهار 
بالحكمة  الله  إلى  الدعوة  خدمة  في  والعمر  والوقت 

والموعظة الحسنة وجمع قلوب األمة على قواسم 
اإلسام المشتركة.

• إيقاظ أذهان األحفاد واألسباط لقراءة حياة 	
آبائهم الصالحين على الوجه الصحيح، مع 

والفكري  االجتماعي  دورهم  إبراز 
بناء  في  السامة  لمنهج  س  المؤسِّ

الشعوب المسلمة.
• لتشويق 	 الذاتية  التراجم  لغة  تجديد 

واالستفادة   ، اطاعهم  وحسن  القراء 
المناسبات  في  الفراغ  أوقات  ملء  من 
والتردد  المقام  زيارة  خال  المألوفة 

عليه.
• االجتماع 	 في  للراغبين  الفرصة  إتاحة 

أسافهم  معرفة  إلى  وعودتهم  األسري 
من  الواضحة  الصورة  على  وشيوخهم 

غير لبس وال غموض، وبالله التوفيق.


